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Sundhedsstyrelsens 
anbefalinger

Får barnet de mindste symptomer, skal 
barnet blive hjemme i isolation og få en 
første PCR-test.

Er testen negativ, kan barnet komme i 
dagtilbud igen, når han eller hun er almen 
rask igen. 

Barnet skal desuden stadig PCR- testes på 
4. dagen og 6. dagen efter sidste kontakt.

Børn over 3 år
Barnet testes hurtigst muligt efter dagens 
afslutning (børn over 6 år kan få kviktest). 
Er testen negativ, kan barnet fortsat kom-
me i dagtilbud. 

Barnet testes desuden igen med PCR-
test på 4. dagen og på 6. dagen. 

Begræns barnets sociale kontakt uden for 
dagtilbud, indtil der er negativt svar på 
både 4. og 6. dags-testen. 

Børn under 3 år
Børn under 3 år, der bliver nære kon-
takter,  behøver ikke som udgangspunkt 
at blive testet. Det er op til forældrenes 
egen vurdering. Får barnet symptomer på 
covid-19, holdes det hjemme. 

Børn, der tidligere haft covid-19
Et barn, der har haft covid-19 inden for de 
sidste 12 måneder, kan nøjes med PCR-
test på hhv. 4. og 6. dagen og behøver 
ikke den første, hurtige test.

Børn, som ikke får de anbefalede test, 
og som ikke har haft covid-19 inden for 
de sidste 12 måneder, holdes hjemme i 
isolation i syv dage efter sidste kontakt 
med den smittede. 

Barnet skal blive hjemme  
i isolation

Barnet må først komme tilbage i dag-
tilbud igen:

• 48 timer efter at symptomerne er 
ophørt.

• Efter syv dage, hvis barnet ikke har 
haft symptomer.

• Efter 10 dage, hvis symptomerne fort-
sætter i mild grad.

Husk at kontakte jeres institu tions 
daglige leder/jeres dag plejer samt 
Smitteopsporingen (tlf. 32 32 05 11).

Når der er covid-19 tilfælde i institutionen eller dagplejen

Hvis dit barn er nær kontakt til en covid-19 smittet Hvis dit barn er testet positiv 
med covid-19

Barnet har symptomer Barnet har ikke symptomer Hvis barnet ikke bliver testet


